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 ג׳ון חמורים בפישעי־מילחמה שם

דמיאניוק.
 לכלכלה סטודנט הוא הצעיר ג׳ון
 הדאגה בגלל שנתיים, מזה לומד יישאינו
 לישראל בא הוא ולמישפחתו. לאביו

 ״לפחות כאן ויישאר השבת, ביום
 כפי לי״.״ יספיק שהכסף ככל שבוע,

המיק לבין הבזק־מצלמה בין שסיפר,
פיו. לעבר שנדחפו הרבים רופונים

 היה יכול לא הנאשם דמיאניוק
 מבנו יותר מוצלח גימיק לעצמו לאחל
 ליחסי־הצי* שיסייע והמחונן־, השליו

המישפט. במהלך שלו בור
 שבע במשך אביו ליד ישב ג׳ון
 הדיונים נמשכו שבהן וחצי, שעות

 רב בקשב והאזין השני, ביום המעייפים
 היה לא הוא לאביו. המושמע לתירגום

 תיר־ מקבל אינו שאביו מכך שבע״רצון
 העביר אך תיקן, לא הוא מילולי. גום
האמריקאי לפרקליטו התרשמותו .^ת

 וניגש קצר, זמן אחרי פרש או׳קונור
 לסניגוריה, הישראלי שותפו את לחפש

לאח התבטא או׳קונור שפטל. יורם
 יחסי־הצי־ ממסע מאושוי שאינו רונה.

 ה־ גב על שפטל, לעצמו שערך בור
 כגון פרטי־רכילות, המפורסם. מישפט
 לא שרכש, החדשה הפורשה מכונית

לאו׳קונור. אושר הסבו
 יחסי- אשף האמריקאי, הפרקליט

מתוח בשיתוף־פעולה מאמין הציבור,
הני גם נציגי־התיקשורת. עם יותר כם

שפ שקיבל סכומי־הכסף סביב חושים
 , אותו. עיצבנו טל

 למדי נרגש נשמע עצמו שפטל
 חיפש או׳קונור המישפט. בתחילת

להע וביקש ההפסקה, במהלך אחריו
 נשמע אכן שפטל ממסריו. כמה לו ביר

הדיונים. בהמשך יותר בוטח
 סניגוריו בין הכללית ההערכה

כי היתה, דמיאניוק של ומקורביו
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וטל לוין דורנר, שופטים

גיל וג־ון ארקונור פרקליטים
יחסי־ציבור מסע

אי הערות או׳קונור. מרק אביו, של
 לבין האב בין הוחלפו לא יותר שיות
 רבים. חודשים נפגשו שלא בנו,

 אביו את הבן ביקר הראשון ביום *
 וחצי. כשעה אצלו ושהה איילון, בכלא
ה בגלל ואולי הביקור, בזכות אולי

 האחרונה, בשנה פעילותו בסוג שינוי
 מדי מרומם. במצב־רוח דמיאניוק נראה
 להבין קשייו על התלונן אומנם יפעם
 מכניסה אי־הבנה במישפטו. הנאמר את

 היו לא זאת מלבד אך ללחץ. אותו
תלונות.

שופטת
לוחצת

 דמיא־ של בחברתו שנראה **י
 טוביה אלא היה לא ^■/ניוק־הבן

 פרידמן הידוע. צייד־הנאצים פרידמן,
 בקירבתה מפתיעה ידידות הפגין

ולדמיאניוק־הבן. או׳קונור לפרקליט
 מוסברים, ביניהם הלבבים היחסים

 לאותם מצטרף שהוא בעובדה *?ולי,
 את לשחזר עוד ניתן שלא הסבורים
 במישפטו והשלכותיו אייכמן מישפט

דמיאניוק. של
 המישפט חלקי שני כץ בהפסקה
 דמיאניוק־ או׳קונור, סבבו המייגעים,

 הילשון, של בלובי ופרידמן הבן
בולטת. בפמיליאריות

 הם הוגן. הוא לוין רב העליון השופט
 הכנת כלפי החיובי יחסו את ציינו

 או׳קונור. של הקפדנית שיעורי־הבית
 דורנר דליה השופטת זאת, לעומת
הש השופט בשאלות. עליהם לחצה
 צבי במישפט, השופטים בהרכב לישי

שתיקה. על שמר טל,

 הסניגוריה היתה זאת, לעומת
 המתרגמת זירוסט, מבתיה מרוצה

 את הרשימה פרוסט מאנגלית־לעברית.
 בתירגומה במישפט והצדדים הקהל

 של לטיעוניו הדרמאתי, אפילו החי,
 באנגלית. כמובן שנישאו או׳קונור,

 או׳קונור פיתחו הקלעים מאחורי
ידידותיים. יחסים ופרוסט

 בבנייני־האו־ שבלטה אחרת אשה
 בלונדית כתבת גנצלר, דודיו היתה מה

 באה גנצלר טיפ־טופ. מאופרת נאה,
 של מגוריו מקום מקליבלנד, במיוחד

הט רשת עבור לסקר כדי דמיאניוק,
 בה היה ניכר המתרחש. את שם לוויזיה

 דמיאניוק־הבן, את מכירה היא כי
נינוחה. ביניהם והאווירה

 החל, והמישפט עלה שהמסך מרגע
 הופיעו נרחב, תיקשורתי בסיקור
 יותר: הידועים השחקנים גם כמובן

 וייס שבח ניצולי-השואה חברי־הכנסת
מפגין גורי, חיים שילנסקי, ורב

וסדוק של נתק

הדיונים.
 מוגברת בתכונה חשתי לפתע

 בקירבתי. שעמדו השוטרים אצל
 משהו סביב התרחשה התבונה

 התנהל עליה הבימה, על שהתרחש
 קשור שהדבר הרחתי המישפט.

מקץ ואבן, בי• אחרת או זו בצורה

השתק את וכותב —
יד ניפנוף

 פתק לידי הגיע מעטות דקות
ש מבלי אליי שהועבר מקומט,

הר והשוטרים מהשומרים איש
בנעשה. הבחין באולם שהיו בים

 דמיאניוק על-ידי נכתב הפתק
ספו שניות האוקראינית, בשפה

בנו שהבחין אחרי לכן, קודם רות

באולם. כחותי
 אלה, שבמעשים מניחה אני
 תודה לי להביע דמיאניוק ביקש

 במדוייק, גירסתו את שהבאתי על
 הזה בהעולם שפורסם במונולוג

המ בשני ,1986 אוגוסט בחודש
שכים.

ברק לדפנה דמיאניוק ששלח הפתק
סוב״ מרגיש .אני

ת 4 ר ה ב ק מ  ל־ (הכוונה ד
 על להודיעו רוצה אני דפנה)

 שאני אף על טוב מרגיש שאני בד
 על לן מודה כדורים. על כרגע
 איוואן מישפחתי. ואל אליי יחסך

 המדוייק הנוסח זהו דמיאניוק."
 די באורח אליי שהגיע הפתק של

 אחר- 4.40 בשעה מיסתורי,
הצהריים.

באי שנכנסתי, אחרי זה היה
 השניה, לישיבה דקות, 25 של חור

 בבנייני־ היום באותו שהתנהלה
 דט- ג׳ון של במישפטו האומה,
 בכניסתי הבחין הנאשם יאניוק.

 כשחיוד לעברי, בידו לנוף והחל
פניו. על שביד רחב

 תנועותיו שעוררו תשומת-הלב
 האולם את שמילא הקהל בקרב
ל נשיקות להפריח כשהחל גברה,
מבו אותי אחזה זה בשלב עברי.

 המבטים שייעלמו עד וחיכיתי כה,
אולם- את בשקט לעזוב ואוכל

— ברק לעבר מחייך־ דמיאניוק
השולחן סביב תכונה

 צולמו כולם מזכירות־של. מיקצוען,
 הסטילס מצלמות על־ידי ותועדו

ומכשירי ההקלטה מכשירי והטלוויזיה,

 שהיו הרבים הכתבים של הכתיבה
במקום.

מד והעלילה השחקנים התפאורה,

 משפט את — נשכחות אולי כירים
 הוא הקהל אבל — ההיסטורי אייכמן

לאחר. האירוע את שהופך מה אחר,
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